
Koncepce rozvoje 
MŠ Kamarád Nové Veselí
Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit 
profilaci školy,  tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy 
je přímo závislá na místních podmínkách, do kterých je MŠ včleněna.
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1) Dlouhodobé záměry MŠ Kamarád

1a) Charakteristika školy

• Mateřská škola Nové Veselí je zařízení pro děti ve věku od 3 – 6 let, výjimečně
jsou přijímány i děti mladší, pokud jsou zralé pro docházku do MŠ , a pokud je 
volná kapacita MŠ. Zhruba 2/3 dětí jsou místní a 1/3 tvoří děti dojíždějící z pěti 
spádových obcí. Kapacita MŠ je 75 dětí při provozu třech oddělení nebo 92 
dětí při provozu čtyřech oddělení ( pokud stoupne zájem a poptávka). V 
současnosti jsou v provozu čtyři oddělení, ve kterých jsou děti věkově smíšené 
do počtu 25 ve třech třídách a 12 dětí ve čtvrté třídě (třída s logopedickou 
prevencí).

• Součástí mateřské školy je vlastní školní jídelna, prádelna, keramická dílna, 
kotelna s tepelným čerpadlem a zahrada o výměře 2664 metrů čtverečních 
certifikovaná jako ukázková přírodní zahrada .

• V letošním roce je k 1.9.2014 do MŠ přihlášeno 84 dětí. MŠ se zabývá i 
integrací dětí se zdravotním handicapem, v tomto školním roce v programu 
Integrace není umístěno žádné dítě.



1) Dlouhodobé záměry MŠ Kamarád

• Kolektiv školy tvoří tým 7 pedagogů ,z nichž je pět plně kvalifikovaných, dva si 
svou kvalifikaci doplňují, a 5 provozních zaměstnanců.

• Mateřskou školu navštěvují děti z běžných sociálních poměrů , rodiny jsou 
spolupracující a mají zájem o dění ve školce. Škola má zpracovaný svůj 
program primární prevence.

• Neoficiální název Mateřské školy Nové Veselí je Školička Kamarád, který byl 
vytvořen již v roce 1993 v době, kdy MŠ byla samostatným subjektem, a MŠ 
používá i svůj logotyp. 

• Mateřská škola se charakterizuje přívlastky OTEVŘENÁ ŠKOLA, EKOLOGICKÁ 
ŠKOLA A ŠKOLA PODPORUJÍCÍ RODINU a ZDRAVÍ. Zároveň se jedná o školu s 
důrazem na environmentální vzdělávání dětí (viz Školní program EVVO).



1) Dlouhodobé záměry MŠ Kamarád
1b) Hlavní cíle školy ve vztahu k formování osobnosti dítěte

• Předávat takové hodnoty a postoje, které budou formovat osobnost dítěte, aby 
z něj vyrostl člověk aktivně podílející se na ochraně a utváření životního i 
společenského prostředí

• Zaměřit se především na výchovu dítěte  k odpovědnosti za své chování a 
jednání vůči sobě samému ( ochrana svého zdraví), i vůči druhým ( zaměřeno 
na pozitivní komunikaci), vést děti k řešení  problémů slušnou komunikací

• Vytvářet pozitivní vztahy mezi dětmi mladšími a staršími, a mezi zdravými a 
handicapovanými

• Snažit se vytvářet takové prostředí, kde dítě bude prožívat šťastné a 
bezstarostné dětství

• Využívat přirozené touhy dítěte po poznání

• Nabízet dětem  podnětné prostředí a zajímavé činnosti

• Spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi a partnery MŠ s cílem 
všestranného rozvoje dítěte 



1) Dlouhodobé záměry MŠ Kamarád

1c) Záměry ve výchovně – vzdělávací oblasti

• ŠVP PV MŠ Nové Veselí je vlastním dokumentem vypracovaným jejím 
kolektivem  a vycházejícím z podmínek   MŠ a vzdělávacích potřeb dětí 
navštěvujících MŠ Nové Veselí. Dále také respektujeme prostředí městyse, kde 
se naše mateřská škola nachází, a celospolečenskou potřebu ochrany 
životního prostředí. Program má název „Země – planeta tisíce ostrovů“. 

• Hlavní výchovně-vzdělávací cíl ŠVP PV  MŠ Nové Veselí: „Budeme využívat 
přirozené touhy dítěte po poznání, a přitom mu předávat takové hodnoty a 
postoje, které budou formovat jeho osobnost, aby z něj vyrostl člověk aktivně
podílející se na ochraně a utváření životního prostředí.
Zaměříme se především na výchovu dítěte  k odpovědnosti za své chování a 
jednání, přitom se však budeme snažit vytvářet takové prostředí, kde dítě bude 
prožívat šťastné a bezstarostné dětství…“ 

• Celý vzdělávací obsah našeho  programu je inspirován planetou Zemí, která 
sama o sobě je ostrovem ve vesmíru a její kontinenty jsou ostrovy na ní. 
Pokud bude na všech těchto ostrovech zachována rovnováha, pak člověk 
nemusí mít obavy z možné zkázy života na hlavním ostrově, kterým  planeta 
Země je.



1) Dlouhodobé záměry MŠ Kamarád
• V naší pedagogické práci vycházíme i ze vzdělávacích záměrů EVVO a 
ekologické výchovy, a v přípravě vzdělávací nabídky pro děti se inspirujeme 
zdravou mateřskou školou a programy alternativních směrů ( lesní MŠ, lesní 
pedagogiky, waldorfská pedagogika, Montessori aj.) Preferováno je učení 
prožitkové, situační, smyslové a vzdělávání v přírodní učebně.

• Vzdělávací obsah využívá toho, co dítě denně vidí a prožívá. Dítě je tak 
vedeno k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech, k prožívání a 
k radosti ze života. Velký důraz je kladen na celkové klima nejen ve třídě, ale i 
v rámci celé MŠ. Pohoda v bezpečném a šťastném prostředí zaručuje, že dítě
bude mít příznivé podmínky pro vnímání všech podnětů, ať už při řízených či 
spontánních aktivitách. Každodenně a při všech činnostech se zaměřuje na 
rozvoj těch správných charakterových vlastností dítěte důležitých pro život 
v lidské společnosti - smyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemnosti, 
spolupráci, komunikaci, respektování pravidel, odpovědnosti za své chování a 
jednání. Tím, jak se budeme všichni k sobě chovat, se tak každý  podílí na 
vytvoření výše uvedeného celkového klimatu ve třídě, na pohodě, na prostředí 
bezpečí a jistoty.

• Vzdělávací nabídka je dětem obohacována o různé vzdělávací projekty, ať už 
interní či se aktivně zapojujeme do vnějších projektů – spolupracujeme nejen 
se základní školou, ale i s dalšími vzdělávacími subjekty  (SPC, PPP, středisko 
Ranná péče), a dále s ostatními partnery podporující naši práci při vzdělávání 
dětí. 



1d) Klíčové kompetence ŠVP PV MŠ Nové  Veselí

Kompetence k učení                            
*rozvíjet vzdělávací dovednosti a chuť dítěte 
poznávat stále nové věci, podílet se na ochraně
životního prostředí ve všech jeho formách

Kompetence  k řešení  problémů
*podporovat sebevědomí dítěte a vést jej k vědomí, že 
cesta člověka není jednoduchá a přináší mnoho 
úskalí, o to je však radostnější

Kompetence sociální a personální, kompetence 
komunikativní 
*podporovat utváření vztahů dítěte, rozvoj jeho 
osobnosti, komunikace, duševní pohody, ale i 
schopnosti podílet se na společenské pohodě ve 
svém sociálním prostředí

Kompetence občanské a činnostní            
*rozvíjet vědomí dítěte, že je součástí širšího 
společenství, ať už přírodního nebo lidského, v rámci 
toho se podílí na tvorbě a dodržování pravidel a 
formuje si osobní odpovědnost         

*vést dítě ke zdravým životním návykům a postojům, 
uvést jej do světa materiálních a duchovních 
hodnot
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Ad 2) Krátkodobé a střednědobé cíle
Krátkodobé cíle Střednědobé, až dlouhodobé cíle

Oblast materiálně-technická

*podpora vlastních aktivit při výrobě pomůcek pro 
vzdělávání dětí (montessori pomůcky, tematické 

prezentace aj.)
*získání finančních prostředků na zpracování 

zahradní studie

*dovybavení MŠ audiovizuální a prezentační 
technikou – dataprojektor s plátnem, interaktivní 
tabule
*proškolení pedagogů v používání této techniky a 
jejím aktivním použití ve vých.vzděl. práci
*dokončení záměrů podporující zhodnocení zahrady 

MŠ jako centra environmentálních aktivit pro  MŠ i 
další subjekty( ostatní MŠ, akce v rámci městyse atd.)

Oblast řízení a správy *zvýšení dovedností v oblasti vedení lidí – zapojení 
do projektu  OPVK  Vysočina Education - Mentoring

*udržení naplněnosti MŠ včasnou analýzou podmínek 

( statistické údaje, matrika, prezentace školy)

Oblast personální *provézt hodnotící rozhovory se zaměstnanci MŠ

*nastavení motivace zaměstnanců a systém 

ohodnocení jejich práce
*zvýšení kvalifikovanost pedagogů MŠ ve vztahu k 
zajištění podmínek pro studium, 
nastavit systém DVPP podporující profesní  růst 
pedagogů

Oblast ekonomická
* stabilizace MŠ po osamostatnění subjektu, pokud k 
němu dojde

*nastavení kontrolních mechanismů k efektivnímu 
čerpání rozpočtových prostředků
*získávání další finanční podpory od spolupracujících 
společností, firem a jednotlivců



TRENDY ŠKOLY

Vzdělávání v přírodní učebně
Setkávání pedagogů v rámci 
příkladů dobré praxe



TRENDY ŠKOLY

Porozumění inkluzi ve vzdělávání Multikulturní výchova a 
vzdělávání



TRENDY ŠKOLY

Podpora mezigeneračních 
vztahů – projekt„Bejvávalo…“

Podpora mezigeneračních vztahů –
projekt „Čtení deváťáku v MŠ“



TRENDY ŠKOLY

Mateřská škola a projektová 
činnost

Aktivita MŠ v grantech



V Novém Veselí 1.5.2014                                                                                     
Zpracovala Monika Kovalská

Prezentace MŠ: http://ms.noveveseli.cz/


